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• Hansel Oy lyhyesti

• Miksi ja milloin DPS?

• Esimerkkejä ja käyttökokemuksia 
DPS:stä
• Sote-alan henkilöstövuokraus
• Työterveys
• Suojavarusteet

Sisältö
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Hansel Oy lukuina 2021
Mukana

2 000 000 000
euron hankinnoissa

Yhteishankintoja

1050 M€

Asiakaskohtaisia
kilpailutuksia

980 M€

Yhteishankinnat

TOP3

IT-konsultointi

85 M€

Elintarvikkeet ja 
non-food-tuotteet

80 M€

Yhteishankinnoissa

872
sopimus-
toimittajaa

1859
liittymisen
tehnyttä asiakasta

keskimääräinen 
palvelumaksu

2019: 0,96 %

2020: 0,95 %

2021: 0,88 %

2500
päivää tekemässä 
asiakkaiden 
kilpailutuksia

124
asiantuntijaa

840
päivää 
kehittämässä 
hankintatoimea

MS-lisenssien 
jälleenmyynti

109 M€
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Miksi ja milloin DPS?

DPS=Dynaaminen hankintajärjestelmä



Yhteishankintojen toimintamallit

Hansel kilpailuttaa / hyväksyy toimittajat ja hallinnoi sopimuksia

Asiakas liittyy ja kilpailuttaa / tekee hankintoja yhteishankinnan 
toimintamallin mukaisesti

1
.

2
.

3
.

Puitejärjestely, jossa 
etusijajärjestys eli ranking

Puitejärjestely, jossa 
yksi sopimustoimittaja

Puitejärjestely, jossa useita 
sopimustoimittajia ja 

minikilpailutus

Dynaaminen 
hankintajärjestelmä (DPS),

jossa useita sopimustoimittajia 
ja minikilpailutus
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Dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS 
• Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) on sähköinen hankintamenettely,  joka on avoin 

kaikille soveltuvuusvaatimukset täyttäville toimittajille. 

• Toimittajia ei vertailla keskenään DPS:ään hyväksyttäessä.

• DPS muistuttaa monin tavoin puitejärjestelyä: suurin ero on se, että DPS on avoin kaikille 

Hanselin asiakkaille ja soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille koko kestonsa ajan

• Toimittajien määrää ei ole rajattu.

• Lopullinen toimittajavalinta tehdään DPS:ssä mukana olevien toimittajien kesken 

minikilpailutuksen avulla, joka on avoimeen kilpailutukseen verrattuna nopea ja 

yksinkertaisempi toteuttaa
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DPS vai puitejärjestely?
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Hanselin DPS helppona ja turvallisena 
hankintatapana
• Mitä Hansel on ”kilpailuttanut” asiakkaalle valmiiksi?

1. Hansel on määritellyt DPS:n 
raamit

2. Hansel varmistaa että 
mukana ovat juuri oikeat 

toimittajat 

3. Hansel valvoo ja tukee 
sopimuskaudella toimittajia

4. Hansel on rakentanut 
minikilpailutukselle 

yhtenäisen ja helppokäyttöisen 
mallin

Minikilpailutus

Minikilpailutus

Mini-
kilpailutus

Mini-
kilpailutus

Minikilpailutus
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Esimerkkejä Hanselin DPS 
toteutuksista
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Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 DPS
• Sopimuksen toimintamalli on kehitetty sellaiseksi, että se mahdollisimman hyvin 

tukee ammattihenkilöiden saatavuutta
• Hankinta oli aiemmin toteutettu puitejärjestelynä, jossa oli nykyistä enemmän saatavuushaasteita

• Kaikkien sopimustoimittajien taustat on tarkistettu
• Hansel on asettanut sopimustoimittajille soveltuvuusehdot ja tarkistaa niiden täyttymisen
• Soveltuvuuskriteerit on asetettu niin, että myös pienten toimittajien osallistumismahdollisuuksia 

tuetaan

• Hansel on asiakkaan tukena myös sopimuskaudella
• Olemme laatineet hyvät hinnoittelu- ja sopimusehdot suojaamaan asiakasta
• Kaikki toimittajat ovat sitoutuneet mm. DPS:n ehtoihin ja allekirjoittaneet sopimukset Hanselin

kanssa
• Teemme tilaajavastuulain selvitykset keskitetysti, jolloin asiakkaiden ei tarvitse niitä tehdä
• Käsittelemme alihankkijat asiakkaiden puolesta
• Olemme tarvittaessa asiakkaan tukena myös sopimuskaudella esim. ongelmatilanteissa
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Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 DPS
• Sopimukseen otetaan mukaan uusia toimittajia myös 

sopimuskaudella, jos toimittajat täyttävät asetetut vaatimukset
• Toimittajamäärä tällä hetkellä 45 (tilanne 24.5.2022)

• Minikilpailutuksen tarjouspyyntö toimitetaan aina kaikille DPS:n
toimittajille järjestelmän kautta
• Minikilpailutukset tehdään ensisijaisesti tilauskohtaisesti. Näin varmistetaan 

paras mahdollinen saatavuus. 
• Asiakas voi asettaa minikilpailutuskohtaisesti vaatimukset esim. 

lääkäritarpeen pituudesta, aloitusajankohdasta, vaadittavasta pätevyydestä, 
sijaintipaikkakunnasta jne.
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Työterveys puitejärjestelynä vai DPS:nä?

• Asiakkaat haluavat valita oman sopimustoimittajansa minikisalla, joten mahdollisia 
yhteishankinnan muotoja ovat puitejärjestely ja DPS

• Työterveydessä puitejärjestely toimintamallina on toiminut hyvin ja mm. kattohinnat 
ja Hanselin kautta kulkevat hinnankorotukset ovat olleet asiakkaan edun mukaisia ja 
suojanneet asiakkaita nousevilta hinnoilta

• Ongelmana on ollut maantieteellisen aluejaon rakentaminen puitejärjestelyyn siten, 
että se palvelisi kaikkia puitejärjestelyä käyttäviä asiakkaita

• Toisaalta myös pitkä sopimuskausi ilman mahdollisuutta ottaa mukaan uusia 
sopimustoimittajia on ollut jonkinlainen haaste
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(Työterveys 2020-2026 DPS)

• Aikaisemman puitejärjestelyn haasteena oli kiinteä maantieteellinen 
aluejako
• Maantieteellinen aluejako määräytyy DPS:ssä jokaisen asiakkaan tarpeen 

mukaisesti 

• Muilta osin työterveyden DPS muistuttaa puitejärjestelyä
• Toimittajia tällä hetkellä 13 kpl
• Hankinnan kohde lähes sama kuin puitejärjestelyssä 
• Enimmäishinnat asetettu, hinnankorotukset vain Hanselin hyväksynnällä
• Alihankkijoiden käsittely Hanselissa
• Asiakkaan näkökulmasta DPS:n sisäinen kilpailutus hyvin pitkälti samanlainen kuin 

puitejärjestelyn kevennetty kilpailutus
• Valmiit mallipohjat minikisan helpottamiseksi sekä Hanselin hankintojen tuen apu
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Suojavarusteet 2020-2022 DPS

• Suojavarusteista oli pulaa markkinoilla v. 2020 ja alalle tuli paljon uusia yrityksiä
• Mm. FFP2 ja FFP3 hengityksensuojaimet, nitriilikäsineet yms. 

• Hansel toteutti suojavarusteiden yhteishankinnan DPS:nä
• Kriteerit asetettiin sellaiseksi, jotta myös pienet yritykset pääsevät sopimustoimittajiksi
• Toimittajien taustat tarkistettiin ennen DPS:ään hyväksymistä
• Toimittajilta vaadittiin sitoutumista Code of Conduct –vaatimuksiin
• Haluttiin varmistaa tuotteiden saatavuus isolla toimittajamäärällä (75kpl 24.5.2022)

• Suojattiin asiakkaan asemaa valmiilla sopimusehdoilla ja konkreettisilla 
sanktiolla siltä varalta, että toimittajan tuotteiden laatu ei vastaisi sovittua tai 
toimitukset eivät tulisi sovittuna ajankohtana
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Tapahtumasivusto
www.hansel-tapahtumat.fi

Verkkopalvelu
www.hansel.fi

Asiakaspalvelu
0294 444 300

asiakaspalvelu@hansel.fi


